
  ديْرالكشف املُ
  للدعي الكذاب أيب النور الكردي

  منه موحتذيره مشاخيه له جرحيف بيان 
  وإظهار الوثائق يف تلقيه األموال من اجلمعيات احلزبية

  ومتاجرته بالدعوة السلفية
  وبأيتام العراق اجلريح

  
  أبو نور: وهو أبو النور ـ أو

  صباح حسن حممد الكردي
  أبو نور بن حسن بن حممد الكردي :أو

  حسن حممد صباح الكردي: أو
  السويد -مدينة ماملو ق، وكان مقيًما يف من أكراد العرا

  .دار احلديث، مث طرد منها بعد هذه الفضائح وأسس فيها
  .ويقيم يف املدينة املنورة

  
  .والعراقوهو أحد رؤوس الفتنة والشر والفرقة يف السويد 



  أقوال املشايخ يف التحذير من أبو نور الكردي
  )أبو النور بن حسن بن حممد الكردي(

  )صباح حسن حممد الكردي(وهو 
  )حممد حسن صباح الكردي: (أو

  .مؤسس دار احلديث يف ماملو السويد
هذه األقوال سجلها األخ مصطفى جربيل مياين 

  ـ أحد الدعاة يف استوكهومل عاصمة السويد
  .دة عندهوالتسجيالت الصوتية موجو

وهذه خالصتها كتبها أبو موسى األلباين باللغة 
وأحد ر الكردي، السويدية، وهو تلميذ أبو نو
  .السويد –الدعاة يف دار احلديث مباملو 

  
العالمة الشيخ ربيع بن هادي املدخلي  - ١

 :حفظه اهللا
 تصرفات أبو نور حول األموال اليت: (قال

  .أخذها من اجلمعيات غشٌّ وخيانة
  .انصحوه وإال مل يقبل فاتركوه
للدراسة، وليس من أنا أعطيته تزكية حىت يقدم 

  .أجل أن يدرِّس
نهم أن لقد اتصلت بناس يف الرياض وطلبت م

  .إىل أيب نور ال يعطوا أمواالً
  . حهصإذا جاءين سأن

  .)ا حرج يف عدم التعاون معه
  
  
  
  
 

 From: Abu Musa al-Albani 
[mailto:almostari@hotmail.com]  
Sent: Monday, November 01, 2004 9:20 PM 
Subject: Vad har Mashayikh sagt 
 
Bismillahir-Rahmanir-Rahim 
  
Assalamu alaykum. 
  
Nedan kommer Mashayikhs uttalanden 
kring Abu Nur vilka jag har skrivit ned 
fran Mustafa Djibril. 
  
1 - Shaykh Rabi bin Hadi al-Madkhali 
(hafidhahullah): 
  
@ Han sade om vart handlande da vi inte 
ville ta stallning forran ulama har talat: 
  
"Det ar prisvart att de vantar pa ulama, 
men om de fragar mig, kommer jag att 
saga att de foljer Qur'an och Sunnah." 
  
@ Abu Nurs handling med pengar ar 
Ghish (fusk) och Khiyanah (bedrageri). 
  
@ Ingen dom mot Abu Nur kommer att 
komma fran mig. 
  
@ Ge Abu Nur rad. Antingen accepterar 
han eller sa lamnas han. 
  
@ Jag har gett honom Tazkiyah for att 
studera, inte for att undervisa. 
  
@Jag har ringt till folk i Riyadh for att de 
inte skall ge pengar till Abu Nur. 
  
@ Jag kommer ge honom rad om han 
kommer til mig. 
  
@ Inget klander i att inte sammarbeta 
med honom. 
  
  
2 - Shaykh 'Ubayd bin 'Abdillah al-
Djabiri (hafidhahullah) 
  
@ Glom honom. 
  



فضيلة الشيخ العالمة عبيد بن عبد اهللا  - ٢
 :اجلابري حفظه اهللا

  ! نسوها: (يف أيب نور قال
  . هو ما عنده علم ومشاخيه غري معروفني

م مع اإلخوة عن هذا، خاصة من له عالقة تكلَّ
. الذين صاروا خمدوعني بهباملوضوع، واإلخوة 

  !).اتركوه
 
فضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر  - ٣

 :فقيهي حفظه اهللا
  . عوا لهال تسم: (قال يف أيب النور الكردي

  ).ال إصالح معه
  
 
املدخلي  هاديعالمة الشيخ حممد بن ال - ٤

 :حفظه اهللا
 أمور ال ميكن أن يوثق به يف: (قال يف أيب النور

  . أمور الدنياالدين وال يف 
  اتركوا هذا الرجل، 

 ). يصلح أن يكون رأًسا يف الدعوةال
  

ويشهد أبو موسى األلباين على مساع هذه 
الصة من مصطفى جربيل، وأنه قرأها عليه، اخل

  .ونشرها بعد موافقته
  والسالم عليكم

@ Han har ingen kunskap och hans 
Mashayikh ar okanda. 
  
@ Ga vidare. 
  
@ Tala med broderna om detta och den 
som har med honom att gora inklusive 
dem som har lurats av honom. 
  
@ Lamna honom. 
  
@ Han sa att han inte tanker i 
fortsattningen skriva nagra forord til 
nagon forran han vet men personen ar. 
  
@ Tala inte till alla om detta. 
  
3 - Shaykh Ali bin Nasir al-Faqihi 
(hafidhahullah) 
  
@ Lyssna inte pa honom. 
  
@ Ingen fred (Islah) med honom. 
  
4 - Shaykh Muhammad bin Hadi al-
Madkhali (hafidhahullah) 
  
@ Kan inte lite pa honom i religiosa eller 
varldsliga fragor. 
  
@ Lamna den har personen och han skall 
inte vara den hogste for DuH. 
  
Detta ar vad Ulama har sagt om Abu Nur 
enligt Mustafa Djibril och Abu Harun var 
narvarande. Likasa laste jag upp dessa 
punkter for dem bada och de bekraftade 
det jag hade skrivit ned - och Allah vet 
battre. 
  
Wassalamu alaykum 
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